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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 6. prosince 2011

Beseda o zdraví a budoucnosti Jizerských hor
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor pořádá v pátek 9. prosince 2011 od 18 hodin v Knihkupectví a
antikvariátu Fryč besedu na témata minulosti, současnosti a budoucnosti Jizerských hor. Hosty budou RNDr.
František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a předseda správní rady nadace a Ing. Jiří Hušek,
vedoucí Správy CHKO Jizerské hory.
Na návštěvníky čeká zajímavé povídání o problémech, které Jizerské hory trápily a nebezpečí, které na ně
může čekat v budoucnu. Jizerské hory byly v minulosti vystaveny vysoké imisní zátěži i nevhodnému lesnickému
hospodaření. Značná část hor byla zalesněna monokulturami geneticky nepůvodního smrku s výrazně sníženou
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odolností vůči zdejším nepříznivým podmínkám. Odumření a velkoplošné odtěžení (zhruba 100km ) jizerskohorských
lesů na náhorní plošině v 80. letech minulého století je někdy oprávněně hodnoceno jako ekologická katastrofa, která
ohrozila samotnou existenci lesa. Rovněž některé kroky při obnově lesů na zlomu 80. a 90. let lze hodnotit jako
ekologicky problematické včetně velkoplošného zalesňování nepůvodním americkým smrkem pichlavým.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem:
podporovat veškeré projekty směřující k celkové rehabilitaci místní krajiny, která byla poškozena imisemi i nevhodným
lesnickým hospodařením.
Nadace realizovala řadu vlastních záměrů vedoucích k obnově a stabilizaci lesních porostů. Podařilo se
podpořit několik projektů zaměřených na záchranu a výzkum jizerskohorských lesů, konkrétních ochranářských
opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku spolupracuje Nadace se Správou CHKO
Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro její počínání a funkční rámec
nezbytný k udržitelnosti realizace většiny projektů. Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i
větších projektů o objemu více než deset miliónů korun, které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské
krajiny.

Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

